Referat
Reerslev‐Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

14. august 2013

Tid:

19:30 – 21:45

Tilstede:

John , Finn, Michael M, Sigrid, Kirsten, Anne Birgitte – Michael B

Afbud:

Lars, Torben, Nick

Punkter til behandling:
1.Valg af referent
2.Godkendelse af endelig
dagsorden
3.Godkendelse af referat fra
8. maj og 12. juni 2013
4.Meddelelser fra
formanden
5.Meddelelser fra kasseren
6.Sager til drøftelse
A: Opfølgning på resultat af
vejbesigtigelse.
B:Status på opførelse af
ældreboliger.

C: Evaluering af Skt. Hans
arrangement

D: Forretningsorden
E: Lokalplan for halbygning
og udvidelse af Reerslev
Skole samt høringssvar på
samme
7.Sager til beslutning
A: Oprettelse af
facebookgruppe
B: Medlemsfordele
8.

Anne Birgitte
Der tilføjes et punkt 6E omhandlende hallen og lokalplan for denne. Ellers
er dagsorden godkendt i sin helhed
Referat godkendt med de rettelser, der er modtaget.
Det er fortsat LL der står for julearrangementet og vi er glade for at
modtage hjælp fra Grydelauget samt Birthe fra forsamlingshuset
Intet til punkt
A: LL har modtaget afslag fra kommunen ved Michael Ziegler omkring vores
ønsker om at nedsætte hastigheden på Brandhøjgaardsvej.
B: Kommunen er venligt indstillet omkring ældrevenlige boliger. Hvis den
nuværende ejer ikke vil bygge, er kommunen så interesseret? Laves det af
privat entreprenør vil det være ejerboliger og det der ønskes er lejeboliger.
John følger op på lokalplanshistorikken med henblik på udmelding til byens
borgere.
C: Bestyrelsen vil indkøbe flere møbler. Der tages kontakt til
produktionsskole for at høre om mulighederne for at få dem til at
udarbejde borde og bænke, da dette kan være en billig og god løsning.
Michael Zieglers tale kommer i næste udgave af Tingstedet, da han pga
sommerferie har sendt talen efter Tingstedets frist for indlæg.
Ved næste års brochure anføres vejviser til Lergraven i form af kort eller
beskrivelse samt det angives, at bålet tændes umiddelbart efter båltalen.
D: Punktet udskydes pga fravær.
E: Det er en god placering af hallen og LL bakker op om lokalplanen som
den er. Høringssvar herom sendes til kommunen.

A: LL opretter en facebookgruppe med prøveperiode på 1 år. Anne
Birgitte og Sigrid udarbejder siden og står for opdateringer og vedligehold.
Sigrid er primær og Anne Birgitte er sekundær.
B: Afventer næste møde.
Fremadrettet afholdes møder den anden tirsdag i måneden kl. 19:30
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